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ANÚNCIO DE VAGA 

A ADPP ANGOLA – Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo, é uma ONG de 
direito Angolano, actuando desde 1986 nas seguintes áreas de desenvolvimento: 
Educação, Saúde, Desenvolvimento Rural, Agricultura, Ambiente. 

No âmbito do da implementação do Projecto: Educação de qualidade para todos no 
Município de Lóvua, na Província de Lunda Norte, Município de Lóvua, a ADPP 
Angola pretende recrutar  Lider do projecto Assistante, para lider o projecto junto com 
o lider do projecto.  

Objectivos Principais: O Projecto Educação de qualidade para todos no Município de 
Lóvua trabalha com UNHCR e outras organizações e junto com Repartição Municipal de 
Educação para assistir refugiados de DRC que vivem no Assentamento de Lóvua. O 
projecto assiste o Complexo Escolar, com pré-escolas e alfabetização. O projecto assiste 
também as comunidades em volta de assentamento com serviços similares. fazer clubes, 
eventos e atividades com os alunos e comunidade de refugiados em geral em adição de 
horário escolar, e viver nas instalações de ADPP perto de Assentamento. 

Início: Imediato  
 

Requisitos Necessários: 

Ter Nacionalidade Angolano (a) ou autorização de residente. 

Habilitações mínimas: Formação de Professores / Magistério Primário, cursos 
administrativos 

Qualificações e Experiências Profissionais: 
 Experiência durante mas de 2 ano em trabalhar com projectos communitarios, 

trabalhar numa equipa e em tomar responsabilidade para efeituar tarefas diárias. 
 Mostrar sempre uma boa ética e profissionalismo em todos os contatos com os 

refugiados é necessário. 
 Habilidades de falar e escrever Português. Falar Frances e / ou as línguas locais 

dos refugiados é uma vantagem. 
 Espirito de equipa.  

 Capacidade de trabalhar com respeito pelos vários níveis de compreensão, 
habilidades profissionais e diferenças culturais. 

 Conhecimentos de informática na óptica do utilizador (Word e Excel) 

Se és qualificado e disponível, entregue a sua candidatura num prazo antre dia 18 ate 25 
de Janeiro 2023  para o Email: recrutamento@adpp-angola.org, 
monayolanda94@gmail.com, ou entrega na portaria do Projecto Educação de qualidade 
para todos no Município de Lóvua, Predio 15- 4, apartmento 301, Zona 2, Centralidade, 
Dundo, com os seguintes documentos em anexo: 
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 Carta de motivação & Referencias profissional; Curriculum Vitae e cópia do 
Bilhete de Identidade; Cópias dos certificados dos níveis académicos. 


